RAPORT
Miejsce: Wielka Brytania, Londyn
Firma: Startup Funding Club, http://startupfundingclub.com
Okres: 1.07.2017r. – 31.08.2017r.
I. Faza przygotowawcza
1. Znalezienie praktyki
Ofertę praktyk znalazłam poprzez polecane portale, aby szukać praktyk za granicą. Sam proces rekrutacji
przebiegł bardzo sprawnie – od momentu pierwszego kontaktu ze mną drogą mailową do ostatecznej
decyzji firmy minęły trzy tygodnie. Cały proces rekrutacyjny odbył się w marcu.

2. Załatwienie formalności na SGH
Zdecydowanie najwięcej czasu i energii pochłania załatwienie formalności z uczelnią. Ze względu na to, iż
procedura wymaga umowy trójstronnej z oryginalnym podpisem pracodawcy (nie może być skan), cały
proces się bardzo wydłuża.

3. Przygotowanie językowe
Ze względu na to, iż jest to kraj angielskojęzyczny nie musiałam specjalnie przygotowywać się do wyjazdu,
gdyż mój poziom języka był już na odpowiednim poziomie.

4. Kwestie finansowe
Praktyki były bezpłatne. W ramach programu Erasmus+ otrzymywałam 600 euro miesięcznie, co stanowi
około 30% kosztów, które należy ponieść w przypadku mieszkania w Londynie.
Stypendium otrzymuje się w dwóch ratach: 70% przed wyjazdem, a pozostałą część po rozliczeniu praktyk.

II. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Za przelot Wizzair do Londynu zapłaciłam około 400 zł (w tym duży bagaż rejestrowany).
Z lotniska Luton jest bardzo łatwy dojazd do centrum Londynu (polecam pociąg Thameslink).

III. Rozpoczęcie praktyki
Początek moich praktyk polegał na zapoznawaniu się z firmą – tym, czym się zajmuje, profilem klientów
oraz sposobem działania. Mój mentor wyjaśnił mi również na czym będę polegały moje obowiązki.
Oprócz mnie było dwóch innych praktykantów i każdy z nas miał trochę inne obowiązki w
firmie.

IV. Zakwaterowanie
W trakcie praktyk mieszkałam w wynajmowanym mieszkaniu niedaleko centrum przy Mile End. Ze
względu na to, iż był to wynajem na krótki okres mój czynsz był dość wysoki (około 600 funtów, ale
dogadałam się z wynajmującym, żebym nie musiała płacić depozytu).

IV. Opis praktyki
Startup Funding Club to fundusz venture capital inwestujący w startupy na bardzo wczesnym stanie. Moje
praktyki trwały dwa miesiące, w związku z tym miałam dużo różnych zadań. Do moich zadań należało
m.in. kontakt z inwestorami z naszego portfolio, analizy rynku na którym działają startupy, organizacja
eventów networkingowych oraz spotkania ze startupami.

V. Życie towarzyskie i zwiedzanie
Londyn jest ogromnym miastem, tętniącym życiem od rana do wieczora, co na dłuższą metę może być
bardzo męczące. W trakcie wakacji odbywa się tu mnóstwo festiwali muzycznych, na które polecam się
wybrać. Polecam stronę timeout, gdzie można znaleźć fajne wydarzenia i miejsca do zwiedzenia za darmo.

VI. Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
Londyn to na pewno bardzo drogie miasto, znacznie droższy od Warszawy, zwłaszcza jeśli chodzi o życie
towarzyskie. Najtańsze sklepy to dyskonty typu Lidl, czy Aldi, bądź Tesco.
Większość sklepów czynna w niedzielę.

VII. Inne:
Firma położona jest w samym centrum Londynu, tuż przy dworcu King’s Cross, więc dojazd był bardzo
dobry. Firma przygotowała dla mnie dobrze wyposażone stanowisko pracy.

VIII. Ocena
Po zakończeniu mojej 2-miesięcznej praktyki z żalem rozstawałam się z firmą i wspaniałymi ludźmi w niej
pracującymi. Mam wrażenie, że dużo się nauczyłam i znacząco poprawiłam swój angielski.
Od strony merytorycznej oceniam firmę na 5 – mój mentor był bardzo pomocny i cierpliwie tłumaczył
niejasności. Również starał się, abym jak najwięcej się nauczyła podczas tego okresu.

